cariera dvs. sau doar efortul propriu a contat în formarea personalitãþii?
– Am urmat cinci ani la ºcoala de artã pentru
evrei, de la atelierul pictorului Maxy, care a
însemnat pentru mine deschiderea spre
diferitele curente din arta universalã. Marele
merit al profesorului Maxy a fost cã ne-a
lãsat, pe fiecare dintre elevii sãi, sã ne dezvoltãm conform particularitãþilor personale.
Taberele de creaþie, precum ºi cãlãtoriile de
documentare prin muzeele lumii au fost ºcolile care mi-au permis dezvoltarea mai
departe.
– Sunteþi autoarea unei opere picturale în
care tradiþia ºi inovaþia, clasicul ºi modernul coexistã în formule stilistice de o aparte
facturã. Este acesta rodul unei efort
conºtient sau a venit de la sine?
– Formulele stilistice de-a lungul anilor au
venit firesc în urma nenumãratelor schiþe ºi
studii care s-au transformat în tablourile cu
care am participat an de an la saloanele oficiale, expoziþiile de grup ºi personale. Ideile
ºi formulele plastice, legatura cu natura, îmi
imprimã un mod de a vedea personal. “Nu
pictez ce se vede, ci fac sã se vadã ce vãd eu”,
spunea Paul Klee. Pe mãsurã ce lucrezi se
dezvoltã ºtiinþa de a compune imagini, de a
reda anumite atmosfere, sentimente. “Fiecare
artist trebuie sã exprime ceea ce îi este propriu persoanei sale”, îl citez pe marele
Kandinski. Contactul cu publicul, cu critica si
aprecierile ei diferite mi-au arãtat modul în
care pictura mea e înþeleasã ºi acceptatã, ceea
ce a constituit întotdeauna un element important în munca mea.
- Aveþi o tematicã variatã în care predominã natura staticã ºi compoziþiile cu femei
în nenumãrate ipostaze. Ce însemnãtate
acordaþi subiectului unui tablou?
– Subiectul unei picturi este esenþial. Pornesc
la lucru de la ceva pe deplin determinat.
Denumirea tabloului urmezã, în cele mai
multe cazuri, dupã ce lucrarea a fost terminatã. Îmi construiesc tema prin cãutãri ºi apoi,
pe parcurs, intervin modificând mereu, pânã
gãsesc echilibrul între desen ºi culoare, între
idee ºi realizare. Dar subiectele sunt
nenumãrate, trebuie sã le descoperi ºi sã te
îndrãgosteºti de ele. Picasso spunea cã el nu
cautã, el gãseºte. Eu gãsesc, cãutând.
– Aveþi desigur o perspectivã, o opinie de o
valoare deosebitã asupra artei contemporane. Ne-o puteþi spune?
- Arta contemporanã este variatã. Încerc sã
urmãresc ce se întâmplã în arta epocii noastre,
nu doar în plasticã. Mã intereseazã diferitele
manifestãri: hiperrealismul, “arte povera”,
landartul” etc. E normal ca în lumea computerului sã se dezvolte o artã corespunzãtoare. În cartea lui Isabelle de Maison Rouge
“L’Art Contemporain”, sunt amintite atitudini
ale publicului faþã de arta contemporanã, pe
care nu o înþelege: “nu e nimic de vãzut în
aceste expoziþii”, “copilul meu de 5 ani poate
picta la fel”, “arta e rezervatã doar unei elite”,
“arta contemporanã este opusul frumosului”,
“se rezumã doar la provocare ºi violenþã”. În
replicã spun cã poziþia mea este sã caut, sã
vãd, sã înþeleg ºi sã aleg ce-mi place.
Gabriela Bidu
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